Försättsblad

Överklagan av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att låta
Käppalaförbundet bygga ett mellanlager av avloppsslam på Håbo
häradsallmänning
Efter Käppalaförbundets informationsmöte den 7 december 2013 tillsatte närvarande
Håbo-Tibblebor en arbetsgrupp som skulle utarbeta en överklagan av Länsstyrelsens miljötillstånd
till Mark- och Miljödomstolen.
Överklagan finner ni på omstående sida. Förutom arbetsgruppen så har har 320 Håbo-Tibblebor
genom en namninsamling skrivit under densamma.
Arbetsgruppen har utsett Erik Karlsson som talesperson för gruppens arbete och du kan nå honom
på telefon 070-88 125 44, e-post erik.karlsson@habotibble.se.
Som vice talesperson utsågs Rolf Larsson, telefon 0734-152 686, e-post Rolf.Larsson@gda.se
Debatt i frågan kan ni följa på Facebookgruppen håbo-tibble
Övrig dokumentering och underlag, bl a Länsstyrelsens beslut och Upplands-Bro kommuns
överklagan kan ni finna på http://håbo-tibble.se/

Länsstyrelsen i Stockholms Län,
Box 22067,
104 22 Stockholm

ÖVERKLAGANDE TILL MARK- OCH MILJODOMSTOLEN

Överklagat beslut:

Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Stockholms
län beslut med beteckning 5511-20188-2012 avseende tillstånd
för lagring av slam inom Håbo Häradsallmänning 1:1 daterat
den 19 november 2013.

Grunder:
Undertecknade anser att den verksamhet som Käppalaförbundet planerar, och som givits
tillstånd av miljöprövningsdelegationen i rubricerat beslut, strider mot 3 kap. 1 § miljöbalken.
Undertecknade anser vidare att verksamheten inte står i överensstämmelse med den i december
2011 antagna översiktsplanen för Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun har avslagit
Käppalaförbundets ansökan med hänvisning till sin senast antagna översiktsplan. Av
översiktsplanen framgår bl.a. att kommunen anser att Upplands-Bro redan tagit sin del i
miljöansvaret med tanke på att kommunen redan har Ragnsells Högbytorpsanläggning ca 1 km
från tänkt lagringsplats. De boende i trakten runt Håbo-Tibble besväras redan idag till och från
av lukt från Ragn-Sell AB:s (Ragn-Sells) lakvatten trots att den anläggningen ligger mer än 1 km
längre bort än den nu planerade lagringsplatsen. Det aktuella området är inte heller utpekat som
lämpligt i regionsplanen för Stockholms Län 2012.
Käppalaförbundet har i sin ansökan inte heller tillfredsställande visat att 2 kap. 6 § miljöbalken
är uppfylld. Den prövning av alternativa platser för lokalisering som Käppalaförbundet
redovisar i ansökan svarar inte mot 2 kap. 6 § miljöbalken. Förbundet har på ett tidigt stadium
bestämt sig för att driva aktuell lokalisering. Med hänsyn till detta och till att den förändrade
hantering av slam som Käppalaförbundet vill genomföra syftar till att möta sådana ändrade
statliga krav som ännu ej är beslutade, finns möjlighet att pröva lokaliseringsfrågan seriöst i ett
regionalt perspektiv.
Ragn-Sells AB har tidigare lagrat slam för Käppalaförbundet, men sedan några år frånsagt sig det
uppdraget. Då denna lagring är en verksamhet, som torde vara inkomstbringande så finns det
skäl att anta att Ragn-Sells tackade nej med anledning av att man inte klarar av uppsatta
gränsvärden. Det känns därför främmande och svårförståeligt att Länsstyrelsen tillåter
Käppalaförbundets anläggning i direkt anslutning till Ragn-Sells mark.
Det finns också en stor bergtäkt inklusive ett asfaltsverk som ligger i direkt anslutning till
platsen, samt II:s övningsområde och Arlanda flygplats som stör boende och dessutom snart ett
värmeverk och en biogasanläggning. Detta innebär sammantaget stora påfrestningar för de
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boende. Efter att ha tagit del av Länsstyrelsens beslut och efter att ha besökt Käppalaförbundets
informationsmöte den 7 december vill undertecknade överklaga beslutet och anföra följande
brister n ä r det gäller Käppalaförbundets ansökan och planer i förhållande till relevant
miljölagstiftning.

1.

Käppalaförbundets ansökan har inte tillfredsställande visat att områdets
vattenförsörjning inte riskerar att påverkas negativt.

Vattenförsörjningen i trakten i och runt Håbo-Tibble, inkluderande Näshagen, Långvreten och
Mariedal, kommer uteslutande från fastigheternas egna brunnar. Det saknas helt kommunalt
vatten i området och det finns inga planer från Upplands Bro kommun på att installera detta. I
området finns 400 hushåll eller mer. Det finns en skola (Tjustaskolan) för barn i årskurs 0-5
samt en förskola med verksamhet dels vid Tjustaskolan samt dels inne i Håbo-Tibble by. Det
finns också flera lantbruk, hästgårdar och en stor kursgård (Aske). Samtliga invånare och de
verksamheter som bedrivs i området är således helt beroende av en fungerande
vattenförsörjning från egna brunnar och vattentäkter. Någon alternativ försörjningskälla finns
inte. Det kan noteras att vid informationsmötet arrangerat av Käppalaförbundet den 7 december
2013 framkom att förbundet var helt ovetande om att traktens hushåll uteslutande har egna
brunnar. Det syntes vara en överraskning att kommunalt vatten saknas helt. Det omnämns och
behandlas inte heller i Käppalaförbundets ansökan
Denna grundläggande förutsättning för livet i trakten har inte tillfredsställande behandlats i
Käppalaförbundets ansökan. Det måste ställas höga krav på den aktör som vill anlägga och driva
en slamanläggning avsedd för att hantera 25 000 ton slam per år belägen i omedelbar närhet till
den befolkning och de verksamheter som omnämnts ovan. Läckage och påverkan från
slamanläggningen som påverkar vattenförsörjning och grundvatten kan få katastrofala följder
och medföra mycket stora olägenheter och kostnader för de som drabbas vilket kan vara
traktens samtliga invånare.
Nedan utvecklas närmare de risker som finns med en etablering av Käppalaförbundets
slamanläggning i nu aktuellt avseende.
•

Risk för läckage av föroreningar från Käppalaförbundets slamanläggning finns i flera
olika avseenden. Sådan risk finns vid själva lagringen på anläggningen, vid transport av
slam dit och därifrån samt vid avledningen av dagvatten och lakvatten.
När det gäller förvaringen framgår av Käppalaförbundets ansökan att man planerar att
lägga slammet på en asfalts eller betongplatta som är 100 x 200 meter stor. Då det är
känt att asfalt inte är tät uppkommer frågan hur det över huvud taget är möjligt att detta
alternativ övervägs. Även betong är delvis genomsläppligt varför en betongplatta skulle
behöva vara förhållandevis tjock. Undertecknade har tidigare i ärendet anfört och pekat
på att det, i närmast omedelbar anslutning till den tänkta lagringsplatsen, genomförs
sprängningar i Sand & Grus AB Jehanders stenbrott. Risken är uppenbar att sprickor kan
uppstå i plattan med läckage till grundvattnet som följd. Denna risk har inte närmare
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beaktats eller beskrivits i ansökan och Länsstyrelsen har således inte kunnat väga in
detta i sin bedömning av ansökan.
Detsamma gäller för det läckage som uppkommer vid transport av slam till och från
slamanläggningen. Det torde vara ofrånkomligt att läckage uppstår vid lossning och
lastning av slammet. Flera gånger om dagen anländer tunga transporter för att lämna
last och än mer frekvent kommer antalet hämtningar att bli från lantbrukare på trakten
eller andra upphämtare. Lantbrukarna kommer att hämta slammet i öppna kärror så
förutom det läckage som uppkommer vid anläggningen kan läckage också förväntas
utmed transportvägen. Det är inte rimligt att förutsätta ett hermetiskt och totalt stängt
system i samband med lastning och lossning varför också den nu beskrivna risken är
beaktansvärd. I Käppalaförbundets ansökan berörs för övrigt inte transporterna av slam
från slamanläggningen. Länsstyrelsen har således inte heller i detta avseende haft ett
fullgott underlag för sitt beslut.
•

Undertecknade ifrågasätter också hanteringen av dagvatten. Käppalaförbundet säger att
man skall avleda detta i ett "befintligt" dike, med ett utlopp mot NV som går via en stor
fågeldamm för att sedan gå vidare ner till Mälaren. Det aktuella diket delar sig ganska
tidigt efter slamanläggningen (efter ett par hundra meter) och det finns ett andra utlopp
mot NO som slingrar sig iväg och enligt kartor korsar Grevelunds marker för att slutligen
u p p h ö r a i skogen NO om Grevelunds stallområde och NV om Långvreten, (se karta p å
sidan 4).
Det h ä r emotsågs dock av förhållandena vid fastigheten Grevelund som ligger i direkt
anslutning norr om den tilltänkta slamanläggningen. Denna fastighet har avrinning av
sina marker, precis som Käppalaförbundet tänkt sig, det vill säga åt NV mot den sedan
länge anlagda fågelsjön ca 500 meter från anläggningen. Men det finns också avrinning åt
NO till Lejondalssjön. Dagvatten kan inte tillåtas rinna ut i denna riktning då det finns en
risk för att dagvatten kan rinna ut i Lejondalssjön. Det saknas information och
konsekvensbeskrivningar som beaktar detta scenario vilket är ett helt naturligt skeende
med beaktande av vattnets led och strömmar. Undertecknade ifrågasätter att detta
kontrollerats och analyserats av Käppalaförbundet och det har i vart fall inte varit
föremål för Länsstyrelsens prövning.
Att å andra sidan låta avrinning ske via n ä m n d a fågelsjö är inte heller betryggande, ett
litet misstag kan räcka för en katastrof för fågel- och djurliv vid sjön. Här finns en stor
källa till oro.

•

Vid ett närmare betraktande av den vattendelare som finns beskriven och placerad på
kartan gällande dagvattenavrinningen så framgår det att norr om denna, i öst- västlig
riktning, så finns i princip hela Håbo-Tibble med omnejd. (Vattendelaren utgörs av den
svarta markerade linjen på kartan på sidan 4. Kartan i fråga har Käppalaförbundet
presenterat vid informationsmötet den 7 december och torde alltså finnas i större skala
hos Käppalaförbundet). Det betyder i praktiken att slamlagret är placerat i den
sydligaste och högsta delen av det område där grundvattnet för minst 400 hushåll har
sitt tillflöde. Som omnämnts ovan har ingen i dessa trakter kommunalt vatten. Det anförs
från Käppalaförbundet att vattendelarens placering och vattnets strömmar i övrigt,
skulle vara positiva för placeringen av slamanläggningen.
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Undertecknade liksom övriga boende i området anser att detta m å s t e vara
fullständigt feltänkt.
Det ska tilläggas att det inte förefaller finnas någon plan som syftar till att kontrollera de
boendes brunnar innan eventuell igångsättning av slamanläggningen, inte heller har det
redovisats någon plan för uppföljning framåt i tiden. Det h ä r är mycket anmärkningsvärt
mot bakgrund av vad som står på spel.
Till det ovan anförda kommer också frågan om hur vattnets avrinning och s t r ö m m a r
påverkas varje år i samband med snösmältning, höga vattenflöden och översvämningar.
Under sådana förhållanden, vilka drabbar bygden i princip varje år, går det inte att
förutsäga vattnets riktningar. Det betyder att de förutsättningar Käppalaförbundet
tecknat i sin ansökan för hur vattnet ska ledas under inte obetydliga tidsperioder inte
alls kan förutsägas. Norr om, i direkt anslutning till den tilltänkta lagringsplatsen, finns
dessutom ytterligare ett antal mindre vattenflöden (diken] så vid en översvämning finns
det ingen kontroll på vart vattnet egentligen kommer att ta vägen. Det skall också
påpekas att jordmånen är morän vilket betyder att eventuella föroreningar lättare når
grundvattnet.
Käppalaförbundet har således inte på ett tillfredsställande sätt beskrivit hur dagvatten
samt eventuellt lakvatten ska ledas från slamanläggningen och var det riskerar att
passera för att slutligen hamna. Länsstyrelsen har därmed inte heller i detta avseende
haft ett fullgott underlag för sin riskbedömning.

Slutligen ska det påpekas att enligt ansökan så ska hantering av lakvatten och dagvatten
ske helt manuellt från 10 olika "dammar" på en yta av 100x200m. Hur mycket lakvatten
som produceras har Käppalaförbundet inte kunnat precisera, men att det blir betydande
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mängder dagvatten som skall hanteras genom manuella ventiler torde stå helt klart.
Undertecknade ifrågasätter naturligtvis hur det här kommer att fungera i praktiken men
någon närmare riskanalys har inte presenterats heller i detta avseende.

2.

Miljöproblem till följd av lukt

Försämrad lukt är ett av miljöbalkens hänsyn. Olägenhet för människors hälsa är ett
grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet avses i miljöbalken en
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa
menligt i fysisk eller psykisk mening.
Störningar som kan påverka människors välbefinnande, till exempel lukt, omfattas därför också.
Olägenheterna ska kunna kopplas till den fysiska miljön, det vill säga ha anknytning till någon
form av användning av fast eller lös egendom.
De störningar som avses är sådana som inte är ringa och som inte är helt tillfälliga. En ringa
störning är en sådan störning som bara påverkar någon enstaka person negativt, medan
människor i allmänhet inte störs. I den bedömningen ska man ta hänsyn till personer som är
något känsligare än normalt, till exempel allergiker.
En störning ska också ha en viss varaktighet för att anses vara en olägenhet för människors
hälsa. Antingen ska störningen pågå under en sammanhängande t i d eller så ska den vara
regelbundet eller oregelbundet återkommande. Bedömningen av om en störning ska omfattas av
begreppet olägenhet ska göras från medicinska eller hygieniska utgångspunkter, utan att man
tar hänsyn till ekonomiska eller tekniska avvägningar.
Käppalaförbundet konstaterar själva i sin ansökan att lagring av slam inte är en luktfri
verksamhet och att den kräver särskild varsamhet vid hantering och lagring. Vidare tillstår man
att lukt kommer att frigöras vid lastning och lossning och att risken är störst vid utlastning av
större mängder slam.
Käppalaförbundets skäl och argument till varför de boende på trakten inte kommer att drabbas
är förvånansvärt tunna, innehållslösa och oprecisa. De enda skälen av mer konkret natur som
förs fram är att terrängen i riktning mot bebyggelsen är kuperad skogsmark och att avståndet till
bebyggelsen är långt. Avståndet till den närmaste fastigheten i Långvreten är enligt
Käppalaförbundet förhållandevis långt vad gäller lukt (1,7 km]. Därutöver består
Käppalaförbundets argument av skäl som närmast kan betecknas som rena förhoppningar. Det
sägs bl.a. att lukt kan minskas "genom interna rutiner" (vår kursivering]. Vad detta betyder och
hur betydelsefulla dessa rutiner är talas det inte om över huvud taget. Det sägs vidare att möjliga
metoder för luktbegränsning kan vara övertäckning där presenning, bark eller överbyggnad
nämns (vår kursivering].
Undertecknade invänder starkt mot dessa argument att lukten från slamanläggningen inte skulle
utgöra ett miljöproblem.
Den omkringliggande skog som hänvisas till är relativt begränsad och i likhet med mycket annan
skog i bygden är den till stor del awerkningsmogen. När denna skog tas ner kommer den inte
längre att erbjuda något som helst skydd. Avverkning kan alltså i princip ske n ä r som helst
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markägaren finner det lämpligt. Inom området ifråga har exempelvis skog på inte obetydliga
arealer avverkats under åren 2011 och 2012. Vidare ska det påpekas att marken mellan den
tänkta slamanläggningen och bebyggelsen till största del består av plana, öppna fält och
åkermark som inte erbjuder något som helst skydd mot lukt från anläggningen.
Avståndet från den tänkta slamanläggningen till bebyggelsen i trakten är allt för kort för att
säkerställa att lukten inte kan anses bli problematisk. Det är oklart på vad Käppalaförbundet
grundar sitt uttalande om att 1,7 km till närmaste anläggning är tillräckligt långt. Inte heller
bedömningen om 1 km:s avstånd från slamanläggningen, vilken låg till grund för
Käppalaförbundets kallelse till samråd, har någon förankring i empirisk kunskap om hur långt
luktproblem från slamanläggningar kan sträcka sig. I synnerhet inte en anläggning som ska
hantera och lagra 25 000 ton slam per år. Det valda avståndet har mer sannolikt sin grund i
en önskan från Käppalaförbundet att undvika debatt och protester från de boende innan
beslut fattats. Undertecknade menar att de avstånd Käppalaförbundet anger i sin ansökan i
nämnda avseende inte är styrkta eller empiriskt belagda och att de ska bortses från vid
bedömningen i ärendet.
Det finns vidare ingen information om vad de omtalade interna rutinerna konkret handlar om
och hur effektiva de är och de kan därför inte läggas till grund för bedömningen i ärendet.
Detsamma gäller för argumenten om övertäckningar. Det finns inga utfästelser eller villkor om
sådana och Käppalaförbundet har inte redovisat hur effektiva sådana lösningar är. Om effektiva
övertäckningslösningar fanns att tillgå torde man kunna utgå från att dessa presenterats i
Käppalaförbundets ansökan men om detta sägs inget.
Slutligen noterar undertecknade att Käppalaförbundet till och med omnämner
landskapsplanering i sin ansökan som en möjlig åtgärd för att komma till rätta med luktproblem.
Det torde emellertid kunna utgås ifrån att detta förslag till lösning inte mildrar de boendes oro i
luktfrågan.
Undertecknade vill också fästa domstolens u p p m ä r k s a m h e t på de reaktioner som uppkom då
lantbrukare i trakten under augusti månad 2013 spred slam från Käppalaförbundet på sina
åkrar. Vid informationsmötet arrangerat av Käppalaförbundet den 7 december 2013 påpekade
förbundet att man inte mottog några protester från de boende då denna spridning ägde rum.
Förbundet tog detta till intäkt för att inga luktproblem uppstod. Detta är emellertid inte korrekt.
Vittnesmål från de boende i trakten visar att lukten i samband med spridningen upplevdes som
starkt besvärande. På Facebook manifesterades detta med ett flertal inlägg d ä r man påtalade och
undrade vad som orsakat den kraftiga lukten. En s k ä r m d u m p av dessa inlägg bifogas som Bilaga
2. Vidare har rektor Hans Degard på Tjustaskolan informerat undertecknade om att såväl lärare
som elever klagat över lukten från spridning av slam. Enligt rektor har elever och lärare fått
hålla sig inomhus på raster på grund av lukten. Det handlar om förskolebarn och barn i årskurs
ett till fem. Många boende i området har också vittnat om att det på grund av lukten var omöjligt
att uppehålla sig utomhus under perioden.
Det ovan sagda gäller boende både i Håbo-Tibble och Håtuna där de stora markägarna har sina
lantbruk på vilka slamlagring och slamspridning påbörjats. Boende i H å t u n a o m r å d e t h a r även
kontaktats av boende från grannsocken Övergran, som ligger flera mil bort då de undrat vad det
är som luktar så illa. Man torde också kunna utgå ifrån att även boende i Sigtuna kommer att
reagera då endast ett smalt sund skiljer Sigtuna från landområdet på Håbo-Tibbles sida.
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3. Olägenheter till följd av ökad trafik och buller
Undertecknade menar att den beskrivning som lämnats av Käppalaförbundet rörande den
förväntade ökningen av trafiken och bullret i området inte är korrekt. På väg 269, som är en av
Sveriges farligaste vägar enligt Trafikverket, ska 25 000 ton slam per år transporteras till den
tänkta slamanläggningen. När berörda boende i området tidigare har invänt mot den ökade
trafiken har Käppalaförbundet hävdat att det bara kommer att handla om max 2-3 transporter
per dygn. Detta s t ä m m e r dock sannolikt inte. För att fylla en tiondel av lagringsanläggningen
behövs ca 70 transporter och detta kommer att ske under kort tid, kanske under ett fåtal dagar.
Det betyder en avsevärd trafikbelastning under den tiden. Det ifrågasätts därför att antalet
transporter kommer att vara begränsat till 2-3 per dygn. Det kan noteras i detta sammanhang
att anläggningen ska hållas öppen för transporter dygnet runt.
Det betyder vid en maxlast om 40 ton per långtradare, ca 700 fulla långtradartransporter till
anläggningen och 700 tomma transporter tillbaka årligen.
Vidare, under perioden augusti och september kommer lantbrukarna runt omkring
anläggningen att h ä m t a slam för att sprida ut på åkrarna i trakten. Som det får förstås är tanken
att transport ska ske via vägarna i trakten med hjälp av traktor och öppna släp för vidare
spridning av 25 000 ton slam på åkrarna. Rent teoretiskt betyder detta minst fyra transporter
med traktor och släp ut från anläggningen för varje långtradartransport in, (förutsatt att
lantbrukarna har den största spridaren som finns att köpa på marknaden). Totalt sett betyder
detta ca 2 800 transporter under 2 månader för att transportera ut 25 000 ton slam. Det blir i
praktiken minimum 2 traktorer i timmen, 24 timmar om dygnet under hela augusti och
september. Denna ökade trafikmängd har inte beskrivits av Käppalaförbundet och har således
inte beaktats när ärendet har avgjorts. Det behöver knappast understrykas ytterligare vilken
påfrestning 2 800 transporter betyder för de boende och miljön i trakten samt de som har sina
sommarbostäder i området. Därtill kommer den ökade trafikfaran på vägarna i trakten som
tillhör kategorin mindre vägar. Oaktat vilket det faktiska antalet transporter av slam från
anläggningen slutligen blir kommer detta att vara betydande och denna belastning på trafiken i
trakten är vare sig beskriven i ansökan eller beaktad av Länsstyrelsen vid beslutstillfället.

4.

Föroreningsrisken från bl.a. tungmetaller och medicinrester har inte tillräckligt utretts
och beaktats

I det slam som kommer att lagras på den tänkta anläggningen finns inslag av bl.a. både
tungmetaller, sjukhusrester och rester av medicin. På senare t i d har riskerna med hanteringen
och spridningen av sådant slam alltmer kommit att uppmärksammas. Viktiga myndigheter som
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ställer sig negativa och Kemikalieinspektionen vill
till och med ha ett totalförbud. Skogsstyrelsen motsätter sig helt slamspridning i skogsmark. (Se
artikel ur Aftonbladet, Bilaga 3).
Gränsvärden är idag relativt etablerade vad gäller metaller men n ä r det gäller mediciner finns
ännu inga som helst gränsvärden satta. På senare år har det förts en intensiv debatt gällande
utsläpp av medicinrester och de provningsresultat och den forskning som finns kan knappast
förbises. Mot bakgrund av den stora mängd slam som ska hanteras på den tänkta anläggningen
och de allvarliga risker för de boendes vattenförsörjning i trakten som anläggningens

7

etablerande innebär, menar undertecknade att Käppalaförbundets ansökan inte är möjlig att
godkänna innan det kan garanteras eller säkerställas att utsläpp av tungmetaller, medicinrester
och andra hälsovådliga ämnen inte sker eller sker på nivåer som är säkra för människors och
djurs hälsa.

5. Bevarandet av och tillgängligheten till de riksintressen som finns i området äventyras
Undertecknade menar att den tänkta slamanläggningen äventyrar viktiga riksintressen och att
Käppalaförbundet inte beskrivit dessa eller konsekvenserna för dessa i sin ansökan. Håbo-Tibble
och Håtuna är riksintresseområde nr AB 35 i Stockholms län.
Det finns 131 riksintressen för kulturmiljöområden i Stockholm län, dit hör Håbo-Tibble och
grannsocken Håtuna. I beslutsunderlaget kan läsas att ca 700 meter norr om området för
slamanläggningen finns ett område med riksintresse för kulturmiljö som utgörs av ett
fornlämningsområde. Sanningen är dock att där börjar riksintresset för hela Håbo-Tibble socken
som är ett av det största riksintresse-områdena av detta slag i Upplands-Bro kommun. Till
riksintressena hör bl.a. fornlämningar såsom runstenar och bronsåldersrösen. Dit h ö r också att
bygden bevarat sitt utseende och karaktär sedan flera hundra år. Flera historiskt viktiga
byggnader och äldre gårdar finns också i trakten. Dessa riksintressen och allmänhetens tillgång
till dessa äventyras nu av den tänkta slamanläggningen vilken riskerar såväl vattenförsörjning
som luktförhållanden i trakten. För en utförligare beskrivning av de aktuella riksintressena
hänvisas till Bilaga 4.

Riksintresse for kulturmiljö. Beskuren karta från Upplands-Bro kommuns översiktsplan 2010
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6.

Samråd med berörda i området har inte skett på korrekt sätt

Enligt 6 kap. 4 § miljöbalken ska samråd hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda i ett ärende av aktuell beskaffenhet. I nämnda
stadgande sägs bl.a. följande:
Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan om tillstånd görs och den
miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 § upprättas. Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgärdens
lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning.
Före samrådet ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden lämna uppgifter om den
planerade verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda
miljöpåverkan. Uppgifterna ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt berörs.

Undertecknade konstaterar att så inte har skett.
Käppalaförbundet har kontaktat fastighetsägare inom 1 km från den planerade
lagringsanläggningen samt Näshagen-Långvretens samhällighetsförening för att ge dessa
möjlighet att inkomma med synpunkter. Dessutom har annonsering skett vid två tillfällen i
gratistidningen Mitt i Upplands-Bro. Mot bakgrund av de risker för förstörd vattenförsörjning,
utsläpp av tungmetaller, medicinrester m.m., de ökade tunga tranporterna samt de förväntade
olägenheterna av lukt från människospillning som beskrivits ovan och hushållens geografiska
placering i förhållande till den planerade lagringsanläggningen är det inte svårt att inse att
kretsen av berörda inte upphör 1 km från lagringsanläggningen. Ytterligare en kilometer utanför
det område Käppalaförbundet bedömde som berört ligger exempelvis samhället Håbo-Tibble
med många hundra invånare och en förskola.
Ett tydligt bevis på Käppalaförbundets brister i samrådshänseende är den reaktion som nu, efter
Länsstyrelsens beslut den 19 november, visar sig i trakten och som är dokumenterad genom det
stora antalet bilagda namnunderskrifter. De flesta boende i området har inte haft kännedom om
den process som pågått. Att annonsering skett i gratistidningen Mitt i Upplands Bro är inte
tillräckligt - särskilt inte mot bakgrund av karaktären på den planerade anläggningen och
innebörden av de risker som står på spel. För Käppalaförbundet är det naturligtvis lägligt att det
aldrig uppkom någon debatt i frågan i god t i d före det att beslut skulle fattas och det krävs ingen
större fantasi för att inse varför Käppalaförbundet valde en 1 km:s radie för sin kallelse. Nu har
man lyckats med att smyga igenom processen, utan att involvera de boende, förbi beslutet från
Länsstyrelsen.
Det kan också nämnas att inte heller Länsstyrelsens beslut att tillåta Käppalaförbundets
lagringsanläggning kommunicerades med de boende på trakten. Detta gällde också de boende
inom 1 km:s radien. Detta har allvarligt äventyrat berördas möjlighet att yttra sig i frågan och att
ta tillvara sina lagenliga rättigheter.

7.

Sammanfattning

Den verksamhet Käppalaförbundet avser att bedriva strider mot 3 kap. 1 § Miljöbalken och
ansökan har inte tillfredsställande visat att 2 kap. 6 § Miljöbalken är uppfylld av följande skäl:
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•

Vattenförsörjningen hos de boende, skolor och andra verksamheter i trakten i och runt
Håbo-Tibble riskerar att slås ut helt av verksamheten vid den tänkta slamanläggningen.
Käppalaförbundets ansökan behandlar inte dessa risker tillfredställande och
Länsstyrelsens beslut har därför inte kunnat fattas på ett tillräckligt underlag.

o

Lukten från slamanläggningen och spridningen av anläggningens slam riskerar att göra
utomhusvistelse i princip omöjlig under stora delar av året. Att tvinga boende och
skolbarn till inomhusvistelse under längre perioder utgör utan tvekan en sådan
olägenhet som miljöbalken tar sikte på att förhindra. Käppalaförbundets ansökan har
allvarliga brister i detta avseende och Länsstyrelsens beslut är fattat på otillräckligt
underlag.

•

Påverkan från den ökade trafik som följer av slamanläggningens verksamhet är inte
korrekt beskriven och de olägenheter som uppkommer har därför inte kunnat beaktas
av Länsstyrelsen. Beslutet är därför fattat på otillräcklig information.

•

Det är inte utrett hur stor risken är för föroreningar från miljögifter såsom medicinrester
och tungmetaller. Dessa risker är inte presenterade eller utredda i ansökan och beslutet
är därför fattat på otillräckliga grunder.

•

Viktiga riksintressen äventyras av slamanläggningen och Käppalaförbundet har inte
korrekt återgivit vilka sådana intressen som finns i trakten och inte heller påverkan på
dessa. Länsstyrelsens beslut har således inte kunnat beakta traktens riksintressen.

•

Samråd har inte skett med berörda på det sätt Miljöbalken föreskriver. Berörda sakägare
har inte fått de möjligheter lagen föreskriver att ta tillvara sin rätt. Ansökningsprocessen
och beslutet i frågan har därför inte skett rättsäkert och beslutet är fattat på otillräcklig
information och grunder.

8.

Övrigt

För att fullt ut få en överblick och kunskap om bl.a. markens och vattendragens beskaffenhet i
trakten förordar undertecknade att domstolen företar en syn på platsen. Detta skulle underlätta
förståelsen på ett betydligt sätt för de risker som beskrivits i detta överklagande.
Undertecknade befarar att det är de ekonomiska intressena som fått styra, först n ä r det gäller
utarrendering av marken, samt den goda ekonomiska ersättning som erbjuds vid spridning av
slammet.
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Bilagor:
1.

Namnlistor på boende i trakten som givit undertecknade uppdraget att skriva
överklagan och som står bakom densamma.
2. Skärmdump f r å n Facebook.
3. Kopia på artikel ur Aftonbladet.
4. Beskrivning av riksintressen i Håbo-Tibble med omnejd.
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